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Stosunki AKP-UE po roku 2020
Dwadzieścia osiem państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz 78 państw Afryki, Karaibów i
Pacyfiku (AKP) jest prawnie związanych postanowieniami umowy z Kotonu, która obejmuje trzy
ściśle ze sobą powiązane filary: wymiar polityczny, strategie na rzecz rozwoju oraz współpracę
gospodarczą i handlową. W lutym 2020 r. umowa z Kotonu wygaśnie i trzeba będzie stworzyć nowe
podstawy stosunków z uwzględnieniem zalet i wad dotychczasowej umowy. Unia powinna zająć
stanowisko w tej sprawie do maja 2017 r. Przed zawarciem umowy konieczna będzie zgoda
Parlamentu Europejskiego.

Stosunki AKP-UE w większym zbliżeniu
Gdyby umowa z Kotonu przestała istnieć, stosunki między UE a państwami AKP nie znalazłyby się w próżni,
ale czy zachowałyby swój dorobek? Jeden system preferencji handlowych dla wszystkich państw AKP
niezależnie od ich poziomu rozwoju nie jest już możliwy: stosunki handlowe są dostosowywane do zasad
WTO w drodze – zawsze trudnych – negocjacji dotyczących subregionalnych umów o partnerstwie
gospodarczym. Państwom, które jeszcze nie ratyfikowały umowy o partnerstwie gospodarczym, nie będą już
przysługiwać preferencje handlowe, chyba że niski poziom rozwoju umożliwia im korzystanie z ogólnego
systemu preferencji taryfowych UE. Umowy o partnerstwie gospodarczym mogłyby być samodzielnymi
umowami, gdyby nie zawarte w nich klauzule praw człowieka odnoszące się do mechanizmu z Kotonu, które
mogą wywołać dyskusje prawne o ich stosowaniu po 2020 r. Współpraca polityczna w zakresie tak
zasadniczych kwestii jak bezpieczeństwo, migracja czy zmiana klimatu obecnie coraz częściej przebiega na
szczeblu regionalnym, a konkretnie w ramach Wspólnej strategii Afryka-UE (JAES) z Unią Afrykańską lub w
ramach Wspólnej strategii partnerstwa UE-Karaiby z CARIFORUM. Strategie te nie przewidują jednak
wspólnych instytucji takich jak Rada Ministrów AKP-UE, Komitet Ambasadorów AKP-UE czy Wspólne
Zgromadzenie Parlamentarne AKP-UE. Współpraca AKP-UE na rzecz rozwoju musi spełniać wymogi spójności
polityki na rzecz rozwoju oraz realizować cele działań zewnętrznych Unii przedstawione w globalnej strategii
UE w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Musi być ona również spójna z programem działań
ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i ujętymi w nim 17 celami zrównoważonego rozwoju.
Niemniej żadne z tych ram nie osiągają poziomu szczegółowości umowy z Kotonu, która obejmuje politykę
reform gospodarczych służącą promowaniu integracji regionalnej, równość kobiet i mężczyzn oraz prawa
dzieci i młodzieży, gospodarowanie zasobami naturalnymi i przeciwdziałanie zmianie klimatu itp. Inną
szczególną cechą pomocy AKP-UE na rzecz rozwoju jest jej model finansowania: głównym źródłem środków
finansowych jest Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) – instrument niezależny od budżetu UE. Na jedenasty
EFR (na lata 2014–2020) przeznaczono kwotę 30,5 mld EUR pochodzącą z bezpośrednich składek państw
członkowskich UE. Komisja Europejska i Parlament Europejski są za włączeniem EFR do budżetu ogólnego (z
ang. budgetisation) wraz z innymi instrumentami finansowania rozwoju ze względu na prostotę i
przejrzystość, lecz to pozostaje jeszcze w sferze planów z powodu braku jednomyślności wśród państw
członkowskich UE. Państwa AKP mogą również zwracać się do mniej wymagających, gdy wziąć pod uwagę
kryterium demokratycznych rządów, darczyńców, takich jak Chiny, lecz są przywiązane do EFR niezależnego
od budżetu UE, gdyż czerpią z niego przypisane im i przewidywalne, wieloletnie środki.

Cenne, choć asymetryczne partnerstwo
Państwa AKP są zróżnicowane pod względem poziomu rozwoju, skali migracji do UE i poziomu przemocy
politycznej. Po stronie UE państwa członkowskie, które później przystąpiły do UE i które nie mają
wynikających z przeszłości kolonialnej więzi z państwami AKP, nie są zbytnio zainteresowane
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uprzywilejowanym partnerstwem. Na przestrzeni lat UE wzmocniła zatem zróżnicowane podejście. Ta
tendencja jest obserwowana z niepokojem przez państwa AKP, które mają niewielką kontrolę nad
przydziałem środków pomimo zasady współodpowiedzialności. W ocenie sporządzonej przez Komisję i
Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) uznano, że w praktyce przy ustalaniu priorytetów większą
siłę przebicia ma UE jako główny darczyńca. Państwa AKP regularnie apelują o jedność w grupie pomimo
trudności w znalezieniu spójnego stanowiska wobec UE, na przykład podczas negocjowania umów o
partnerstwie gospodarczym. Chociaż UE ceni sobie partnerstwo AKP-UE, na forach międzynarodowych
zmiana klimatu jest jednym z rzadkich tematów, w których udało się określić wspólne stanowisko.
W umowie z Kotonu w przeciwieństwie do innych umów między UE a państwami trzecimi zasadnicze kwestie
i okoliczności, w których można ukarać za brak poszanowania prawa człowieka i zasad demokracji są
określone o wiele bardziej szczegółowo, a system rozstrzygania sporów w tej kwestii jest o wiele bardziej
rozwinięty. Jednak zlecone przez Parlament Europejski badanie ukazało, że dialog polityczny nie przyczynił
się do poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka ani do postępów demokracji w państwach, które nie
podzielają wartości UE, na przykład w zakresie praw osób LGBTI lub w odniesieniu do Międzynarodowego
Trybunału Karnego. Angażowanie lokalnych lub pozarządowych podmiotów jest w wielu państwach
nieskuteczne z powodu niechęci władz centralnych lub słabości rządów bądź dlatego że organizacje
społeczeństwa obywatelskiego nie są przygotowane do negocjacji w specjalistycznych kwestiach. Od 2000 r.
procedura konsultacji przewidziana w art. 96 umowy – stosowana wówczas, gdy rząd przestaje przestrzegać
praw człowieka, zasad demokratycznych i praworządności – została wszczęta 15 razy przez UE, lecz nigdy
przez państwa AKP. Z wniosków z badania wynika, że powoływanie się przez UE na art. 96 jest niespójne i
może zależeć od jej własnych interesów, lecz także od prawdopodobieństwa pozytywnych wyników tej
procedury. Te niedociągnięcia są jednym z przedmiotów dyskusji dotyczącej tego, czy w nowej umowie nie
należałoby pominąć tych elementów lub czy raczej powinny zostać wzmocnione.

Jak odnowić umowę?
Zdaniem Europejskiego Centrum Zarządzania Polityką Rozwoju (ECDPM) stosunki AKP-UE po 2020 r. mogłyby
zostać przeformułowane według jednego z poniższych scenariuszy.

1. Zachowanie istniejących instytucji i struktury AKP-UE. Zwolennicy tej opcji argumentują, że
obowiązujące ramy są nadal aktualne, pod warunkiem że zostaną skorygowane ich wady, w
szczególności w zakresie dialogu politycznego. Ramami tymi można by było objąć nowych członków,
lecz mogłyby być sztywniejsze niż w 2000 r., aby umowa opierała się na wspólnych wartościach.

2. Zachowanie umowy ramowej. Ten scenariusz uznaje różnice między regionami i stanowi próbę
zachowania wiążących ram mających zastosowanie do wszystkich państw AKP: nadrzędna umowa AKP-
UE dotyczyłaby kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (takich jak zmiana klimatu
czy prawa człowieka) i współistniałaby z umowami regionalnymi (włącznie z umowami o partnerstwie
gospodarczym). Trudności nastręczałoby decydowanie, na którym poziomie powinny obowiązywać
poszczególne postanowienia, czy powinna istnieć zasada pomocniczości oraz w jaki sposób na nowo
porozdzielać zadania wspólnych instytucji AKP-UE.

3. Nadanie partnerstwu AKP-UE wymiaru regionalnego. Stosunki między państwami członkowskimi UE a
państwami AKP zostałyby zdefiniowane bezpośrednimi umowami z organami regionalnymi, bez
nadrzędnej struktury. W ramach tej opcji należałoby w przypadku każdej umowy regionalnej z osobna
renegocjować kilka klauzul zawartych w umowie z Kotonu, takich jak instytucjonalne ramy dialogu
politycznego. Kompleksowe i prawnie wiążące umowy mogłyby być trudne do wynegocjowania z
niektórymi regionami. Z chwilą objęcia państw Karaibów i Pacyfiku szerszymi umowami UE-Ameryka
Łacińska czy UE-Azja ich wpływy mogłoby stracić na znaczeniu.

4. Zastąpienie partnerstwa AKP-UE kombinacją partnerstw regionalnych i tematycznych. Obecni partnerzy
– państwa UE i AKP – decydowaliby, czy chcą uczestniczyć w partnerstwach poświęconych
strategicznym zagadnieniom (takim jak zmiana klimatu czy zarządzanie migracją). Dzięki temu
sygnatariusze mieliby zagwarantowaną wspólnotę wartości i interesów, co oznaczałoby spójniejsze
stanowisko na forach międzynarodowych. Taka struktura jest zgodna z globalną strategią UE, której
celem jest „pozytywna zmiana” we współpracy z podobnie myślącymi partnerami. Ten scenariusz
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podaje w wątpliwość ciągłość instytucji AKP-UE, system rozstrzygania sporów oraz specjalne
finansowanie.

Trwający przegląd Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju również podsyci debatę nad kluczowymi
aspektami zmienionego partnerstwa AKP-UE, takimi jak zdolność wypowiadania się jednym głosem na forach
międzynarodowych, rola podmiotów pozarządowych i wywodzących się ze społeczeństwa obywatelskiego
oraz określenie kryteriów rozróżnienia.

Sytuacja w Parlamencie Europejskim
Dnia 31 sierpnia 2016 r. Komisja Rozwoju PE zatwierdziła sprawozdanie (sprawozdawca: Norbert Neuser,
S&D, Niemcy), w którym Parlament wzywa do odnowienia ram stosunków AKP-UE wraz z umowami
regionalnymi, podkreślając, że wszystkie są jednakowo prawnie wiążące. Skonstruowane wokół agendy na
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 partnerstwo powinno opierać się na projekcie politycznym, a nie na
relacji darczyńca–beneficjent. Sprawny mechanizm monitorowania umożliwiłby również sprawowanie
kontroli nad umowami o partnerstwie gospodarczym. W sprawozdaniu zdecydowanie opowiedziano się za
wzmocnieniem roli społeczeństwa obywatelskiego i parlamentów. Stwierdzono także, że EFR powinien
zostać ujęty w budżecie UE.
W swoich poprzednich rezolucjach Parlament nalegał na zachowanie wzmianki o podstawowych
wartościach, dodając do nich niedyskryminację ze względu na orientację seksualną lub płeć. Parlament
opowiadał się za wzmocnieniem funkcji kontrolnej parlamentów narodowych państw AKP i Wspólnego
Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE. Wyrażał poważne obawy, że wielostronne lub dwustronne umowy
o partnerstwie gospodarczym lub dotyczące migracji mogą zagrozić spójności grupy państw AKP i równemu
traktowaniu ich obywateli. Parlament kilkakrotnie wzywał do przyznania mu uprawnień kontrolnych nad EFR
poprzez ujęcie go w budżecie UE lub w drodze porozumienia międzyinstytucjonalnego.
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